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Ata da 25a (vigésima quinta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú,

realizada no dia 19 de novembro de2020, no salão nobre desta Casa, às 09h
(nove horas), presentes os seguintes Vereadores: ANDRÉIA NOVAES DE

OLIVEIRA, CúUDIO MANOEL NASCIMENTO, ERIVALDO CARLOS

OLIVEIRA SANTOSEMERSON OLIVEIRA DA SILVA, JOSENALDO DE

JESUS,JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS,LUCAS LOUZADO DOS

SANTOS,LUCAS DE JESUS SANTOS,ROBSON FERNANDO DA SILVA
MOREIRA e ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO. O Presidente lnterino Lucas

de Jesus Santos em nome de Deus declarou aberta a sessão, foi executado o
hino de lpiaú, o Vereador Robson Fernando da Silva Moreira fez a leitura

biblica, o Servidor Alexandre Ferreira fez a leitura da ata das sessão anteriores.

Foi reentirado pelo vereador Josenaldo de Jesus que solicitasse do Presidente

a festa de homenagem para entrega das Comendas e TÍtulos, na pauta do dia

os Ofícios do Vereador Jean Kleber da Silva Gunha. PEQUENO

EXPEDIENTE Constou DA ORDEM DO DIA CONSTOU: PROJETO DE LEI No

01112020 " Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento

Fiscal e da Seguridade social do Município de lPlAU, para o exercÍcio

financeiro de 2020, a aberiura de crédito Adicional Especial no valor de R$

337.673,98(Trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e
noventa e oito reais) na forma que indica e dá outras providências", do Poder

Executivo, o Vereador Claúdio Nascimento solicitou que fosse colocado em

votação única e a dispensa do parecer do mesmo, Íoi colocado em votação

sendo aprovado por todos. Foi Lido o PROJETO DE LEI No 0912020 "Extingue
o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e dá outras Providênias", do poder

Executivo. Em seguida, foi concedido a palavra aos edis. Após as

Considerações finais e com o término das discussÕes, nada mais havendo, o

Senhor Presidente lnterino em Exercício Lucas de Jesus Santos, agradeceu a
presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo

Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secreiário, autorizei a servidora Georgina

Santos Mendes lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente lnterino em Exercício assinada. lpiaú, 19 de

novembro de2020.
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